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	 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต	 เป ็นป ัจจัยท่ีส�ำคัญ 
ทีท่�ำให้เกษตรกรผูป้ลกูไม้ดอกไม้ประดบัมีควำมเข้มแขง็	มคีวำมยัง่ยนื 
ในสภำวะปัจจุบันที่ตลำดมีกำรแข่งขันสูง	 โดยมีจุดมุ่งหมำยที่ส�ำคัญ	 
3	 ประกำร	 คือ	 1.	 กำรลดต้นทุนกำรผลิต	 เช่น	 วัสดุทำงกำรเกษตร	 
แรงงำน	 ที่ดิน	 ฯลฯ	 2.	 กำรเพ่ิมผลผลิตต่อหน่วยพ้ืนที่	 รวมท้ัง 
ลดกำรสูญเสียผลผลิตตลอดกระบวนกำรผลิตจนถึงปลำยทำง	 และ	 
3.	 กำรพัฒนำคุณภำพผลผลิต	 โดยผลิตให้ตรงตำมควำมต้องกำร 
ของตลำด	 ซ่ึงจะท�ำให ้เกษตรกรมีผลตอบแทนสุทธิหรือก�ำไร 
จำกกำรผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพิ่มมำกขึ้น	 ทั้งนี้	 จ�ำเป็นต้องอำศัย
เทคโนโลยีกำรเพิ่มประสิทธิภำพผลิตที่เหมำะสม	 ร่วมกับกำรบริหำร
จัดกำรแปลงและผลผลิต	
	 เอกสำรค�ำแนะน�ำควำมรูท้ำงกำรเกษตร	เรือ่ง	“เทคโนโลยี 
การเพิม่ประสทิธภิาพการผลติไม้ดอกไม้ประดบั” เล่มน้ี	กรมส่งเสรมิ 
กำรเกษตร	 จัดท�ำขึ้นเพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตรใช้เป็นคู่มือ 
ส่งเสริมเกษตรกรในกำรพัฒนำไม้ดอกไม้ประดับ	 รวมทั้งให้เกษตรกรได้น�ำ 
ไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตของตนเอง	 โดยรวบรวม 
และเรียบเรียงเทคโนโลยีกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตไม้ดอก 
ไม้ประดับชนิดต่ำงๆ	 ท่ีนิยมปลูกมำกในปัจจุบัน	 ทั้งนี้	 หวังว่ำจะเกิด
ประโยชน์ต่อเจ้ำหน้ำที่	 เกษตรกร	 และผู้สนใจในกำรประกอบอำชีพ 
ไม้ดอกไม้ประดับ	ให้มีควำมมั่นคงและยั่งยืนต่อไปในอนำคต
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	 ไม้ดอกไม้ประดับ	 หมำยถึง	 พรรณไม้ที่ มีควำมงำมจำกดอก	 ใบ	 ต้น	 
หรือทรงพุ่ม	 นิยมปลูกเพ่ือตกแต่งบ้ำนเรือน	 และใช้ในพิธีกรรมทำงศำสนำ	 จ�ำแนก 
ตำมลักษณะกำรใช้ประโยชน์	แบ่งเป็นประเภทต่ำงๆ	ได้ดังนี้

บทน�า

	 เป็นพืชที่มีดอกสวยเด่น	 สีสดใส	 มีก้ำนดอกยำว	 และมีอำยุกำรใช้งำน 
ได้นำน	 เช่น	 กล้วยไม้ตัดดอก	 กุหลำบตัดดอก	 เบญจมำศตัดดอก	 หน้ำวัวตัดดอก	 
บัวหลวง	เป็นต้น

1. ไม้ตัดดอก

2. ไม้ดอกกระถาง

3. ไม้ตัดใบ

4. ไม้ใบกระถาง

5. ไม้เด็ดดอก

6. ไม้จัดสวน

เทคโนโลยกีารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติกล้วยไม้ตดัดอกสกลุหวาย

	 เป ็นพืชที่ ให ้ดอกสวยงำม	 มีปริมำณดอกต่อต ้นจ�ำนวนมำก	 เม่ือน�ำ 
มำปลูกในกระถำง	 มีควำมสวยงำม	 เช ่น	 กล ้วยไม ้กระถำง	 กุหลำบกระถำง	 
หน้ำวัวกระถำง	พิทูเนีย	แพงพวย	กล็อกซีเนีย	เป็นต้น

	 เป็นพืชที่ใบมีรูปทรงแปลกสวยงำม	 หรือมีสีสวยงำม	 มีอำยุปักแจกัน 
ได้นำน	เช่น	หมำกผู้หมำกเมีย	ฟิโลเดนดรอน	เฟินใบหนัง	เฟินนำครำช	เป็นต้น

	 เป็นพืชที่มีลักษณะเด่นที่ใบสวยงำม	 มีสีสันสดใส	 มีทรงต้นสวยงำม	 
เมื่อน�ำมำปลูกในกระถำง	เช่น	บอนสี	แก้วกำญจนำ	ไผ่กวนอิม	ลิ้นมังกร	เป็นต้น

	 เป็นพืชที่ให้ดอกสวย	 บำงชนิดมีกลิ่นหอม	 ไม่เหี่ยวเฉำง่ำยหลังเด็ดจำกต้น	 
นิยมใช้ร้อยพวงมำลัย	เช่น	มะลิ	ดำวเรือง	จ�ำปี	จ�ำปำ	รัก	เป็นต้น

 ใช้ประโยชน์เพื่อกำรประดับตกแต่งสวนให้สวยงำม	แบ่งได้เป็น	3	ประเภท	ได้แก่
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  6.1 ไม้คลุมดิน	 เป็นพืชที่มีล�ำต้นเลื้อยทอดไปตำมผิวดิน	 หรือมีล�ำต้น
เตี้ยมำก	ใบปกคลุมดิน	เช่น	เศรษฐีเรือนใน	เศรษฐีเรือนนอก	ดำดตะกั่ว	กำบหอยแครง	
คุณนำยตื่นสำย	เป็นต้น
  6.2 ไม้พุ่ม	 เป็นพืชที่มีล�ำต้นเป็นพุ่มสูงไม่เกิน	 6	 เมตร	 เช่น	 โมกพวง	
ทองอุไร	พุดพิชญำ	พุดสำมสี	เป็นต้น
  6.3 ไม้ยืนต้น	เป็นพืชที่มีล�ำต้นสูงเกิน	6	เมตร	เช่น	จำมจุรี	รำชพฤกษ	์
หำงนกยูง	ชมพูพันธุ์ทิพย์	เป็นต้น

 1. การคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม ปัจจัยที่ควรพิจำรณำ	ได้แก่
  1.1 แสงสว่าง	ได้แก่	ควำมเข้มของแสง	และช่วงแสงหรือระยะเวลำ 
นำนของแสงในแต่ละวัน	ซึ่งจะแตกต่ำงกันตำมชนิดพืช	เช่น	มะลิชอบแสงแดดเต็มที่	
ส่วนเฟินชอบที่ร่ม	เบญจมำศต้องกำรช่วงแสงสั้นเพื่อกำรออกดอก	เป็นต้น
  1.2 อณุหภมู	ิไม้ดอกไม้ประดบัทีเ่จรญิเตบิโตได้ดีในสภำพท่ีมอีำกำศร้อน	 
ได้แก่	 กล้วยไม้	 (เช ่น	 สกุลหวำย	 มอคคำรำ	 แวนดำ	 แคทลียำ)	 บัว	 ปทุมมำ	 
ธรรมรักษำ	 ดำหลำ	 หน้ำวัว	 ดำวเรือง	 มะลิ	 เป็นต้น	 ไม้ดอกไม้ประดับที่เจริญเติบโต 
ได้ดีในสภำพที่มีอำกำศเย็น	ได้แก่	กุหลำบ	เบญจมำศ	คำร์เนชั่น	ลิลลี่	เยอบีรำ่	กล้วยไม้	
(ซิมบีเดียม	ฟำแลนอปซิส)
  1.3 ดิน	 ไม้ดอกไม้ประดับที่ปลูกลงดิน	 ควรเป็นดินท่ีมีควำมลึก 
พอประมำณ	 ลักษณะร่วนซุย	 ถ่ำยเทอำกำศได้ดี	 ระบำยน�้ำดี	 มีควำมอุดมสมบูรณ์สูง 
และมีค่ำควำมเป็นกรดเล็กน้อย	 –	 เป็นกลำง	 ไม่เป็นพื้นท่ีท่ีมีน�้ำท่วมขัง	 ส�ำหรับ 
พืชที่ต้องปลูกในโรงเรือน	 โครงสร้ำงดินต้องแข็งแรงเพ่ือรองรับโรงเรือนได้อย่ำงมั่นคง	 
ไม่เป็นบริเวณที่มีลมพัดแรง
  1.4 น�้า	มีปริมำณน�้ำเพียงพอต่อกำรผลิตไม้ดอกไม้ประดับตลอดปี	

แนวทางและวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
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 2. การใช้พันธุ์ดี คือ	 พันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง	 คุณภำพผลผลิต	 เป็นที่ต้องกำร 
ของตลำด	ทนทำนต่อสภำพแวดล้อมที่ไม่เหมำะสมและโรคแมลงศัตรูพืช	
 3. โรงเรอืน ไม้ดอกไม้ประดบัหลำยชนดิต้องปลูกและดูแลรกัษำในโรงเรอืน	 
ซึ่งต้องสร้ำงโรงเรือนให้แข็งแรง	 มีกำรพรำงแสงด้วยตำข่ำยพรำงแสงที่เหมำะสมกับ 
ควำมต้องกำรแสงของพืช	 มีควำมสูงที่เหมำะสมเพื่อให้โปร่งและมีกำรระบำยอำกำศที่ดี	
พืชบำงชนิดต้องกำรโรงเรือนมุงหลังคำพลำสติก	 เพื่อป้องกันฝน	 และกำรแพร่กระจำย
ของเชื้อโรค	โดยเฉพำะพืชที่มีรำคำสูง
 4. วัสดุปลูก	 กรณีไม้กระถำงต้องใช้วัสดุปลูกคือดินผสมกับวัสดุอื่น	 
ซึ่งเมื่อผสมแล้วต้องได้วัสดุปลูกที่มีปริมำณธำตุอำหำรเพียงพอต่อกำรเจริญเติบโต
ของพืช	 มีควำมโปร่ง	 ร่วนซุย	 ระบำยน�้ำและอำกำศได้ดี	 มีค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง 
ที่เหมำะสม
 5. การปฏิบัติดูแลรักษา 
  5.1 การปรับสภาพดิน	 ได้แก่	 สภำพทำงกำยภำพ	 ควำมเป็นกรด 
เป็นด่ำง	และควำมอดุมสมบรูณ์ของธำตอุำหำรในดนิ	ควรใช้สตูรและปรมิำณท่ีเหมำะสม
กับช่วงกำรเจริญเติบโตตำมค�ำแนะน�ำ	หรือตำมค่ำวิเครำะห์ดินเพื่อลดต้นทุนที่ไม่จ�ำเป็น	
  5.2 การจัดการน�้า	 ควรให้น�้ำสม�่ำเสมอตำมควำมเหมำะสม	 ปริมำณ 
ขึน้กบัสภำพควำมชืน้ในอำกำศ	และควำมชืน้ในดนิหรอืในวสัดุปลูก	หำกดินหรอืวสัดุปลูก 
ยังมีควำมชื้นเพียงพอ	 ก็ไม่จ�ำเป็นต้องให้น�้ำ	 เพรำะหำกดินชื้นแฉะหรือวัสดุปลูกอุ้มน�้ำ 
มำกเกินไป	จะท�ำให้เกิดโรคจำกเชื้อรำได้ง่ำย
  5.3 การจดัการศัตรูพืช	ปัจจบุนัแนะน�ำให้ใช้กำรป้องกนัก�ำจดัศตัรพูชื
แบบผสมผสำนหลำยวิธีร่วมกัน	ได้แก่	
   • วิธีกล	 เป็นกำรท�ำลำยศัตรูพืชโดยตรง	 เช่น	 กำรเก็บไข่แมลง	
หรือหนอนทิ้ง	กำรตัดท�ำลำยใบหรือต้นที่เป็นโรค	ฯลฯ	
   • ชีววิธี	 เป็นกำรใช้สิ่งมีชีวิตด้วยกันในกำรก�ำจัดศัตรูพืช	 เช่น	 
กำรใช้แมลงศัตรูธรรมชำติในกำรท�ำลำยแมลงศัตรูไม้ดอกไม้ประดับ	 กำรใช้เชื้อรำ 
ท�ำลำยแมลง	กำรใช้เชื้อรำ	เช่น	ไตร์โคเดอร์ม่ำ	ในกำรควบคุมเชื้อรำศัตรูพืช	ฯลฯ
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   • สำรอนนิทรย์ี	เป็นกำรน�ำเอำสำรในธรรมชำติมำป้องกนัท�ำลำย
แมลงศัตรูพืช	เช่น	สำรสะเดำ	ยำสูบ	พริก	ฯลฯ	
   • กำรใช้สำรเคมีป้องกนัก�ำจดัศตัรพูชื	แนะน�ำให้สลบักลุม่สำรเคมี
ตำมกลไกกำรออกฤทธิ	์โดยไม่ใช้สำรเคมีในกลุ่มเดียวกันฉีดพ่นซ�้ำกันมำกกว่ำ	2	ครั้ง
  5.4 การตัดแต่งกิ่ง	 เพ่ือให้มีทรงพุ ่มท่ีสวยงำม	 ให้กิ่งท่ีสมบูรณ	์ 
เพิ่มปริมำณและคุณภำพของดอก	 ดูแลรักษำได้ง่ำย	 รวมทั้งกำรบังคับให้ออกดอก 
ในช่วงเวลำที่ต้องกำร	(นอกฤดู)
  5.5 การเด็ดยอด	ไม้ดอกบำงชนิด	ต้องมีกำรเด็ดยอด	เพื่อเพิ่มคุณภำพ
ของดอก	ท�ำให้ขนำดดอกใหญ่	 ก้ำนดอกยำว	แข็งแรง	ดอกดก	ขนำดดอกเท่ำกัน	และ 
บำนพร้อมกัน	
  5.6 การใช้สารควบคมุการเจรญิเตบิโต	เพือ่ควบคมุทรงต้นให้ได้ขนำด 
ตำมต้องกำรหรือสำรส่งเสริมตำดอกให้ผลิออกพร้อมกันเป็นชุด	 ในไม้ดอกบำงชนิด 
มีควำมจ�ำเป็นต้องใช้สำรดังกล่ำว	 แต่ต้องต้องศึกษำวิธีกำรใช้อย่ำงละเอียดและใช้ใน 
ระยะเวลำที่เหมำะสม	เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด
 6. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว
  6.1 การเก็บเกี่ยว	 ต้องเก็บเกี่ยวตำมเวลำท่ีให้ผลผลิตสูงสุด	 และหรือ
คุณภำพดีที่สุด	 หรือเก็บเกี่ยวก่อนเกิดควำมเสียหำย	 ใช้วิธีกำรเก็บเกี่ยวที่เหมำะสม	
อุปกรณ์ช่วยในกำรเก็บเกี่ยว	 เช่น	 มีด	 กรรไกร	 ต้องมีควำมคม	 และสะอำด	 ในไม้ดอก 
บำงชนิดที่มีรำคำสูงและมีโอกำสแพร่กระจำยของโรคในช่วงกำรเก็บเกี่ยวได้ง่ำย	 ต้อง 
จุ่มมีดในน�้ำยำฆ่ำเชื้อโรคบ่อยๆ	
  6.2 การปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว	 เมื่อเก็บเกี่ยวไม้ตัดดอกแล้ว	 ให้รีบ 
น�ำมำไว้ในที่ร่ม	 ตัดก้ำนดอกในแนวเฉียง	 แล้วแช่น�้ำสะอำดทันที	 เพ่ือให้ดูดน�้ำได้มำก	 
ส่วนไม้เด็ดดอก	 ถ้ำต้องกำรยืดอำยุกำรเก็บรักษำ	 เก็บแล้วต้องแช่ในน�้ำเย็น	 และใส ่
ถงุพลำสตกิ	แช่ในน�ำ้แข็ง	คดัคณุภำพผลผลติ	โดยแยกดอกท่ีไม่สมบรูณ์ออก	และคดัแยก
ตำมเกรดที่ก�ำหนด	ลดควำมชื้น	เพื่อป้องกันควำมเสียหำยในขณะรอจ�ำหนำ่ย
 7. การปรบัระบบการปลกูพชื เพือ่ใช้ประโยชน์จำกพืน้ท่ีให้มำกข้ึน	เป็นกำร
เพิ่มผลผลิต	 เช่น	 กำรปลูกพืชผสมผสำน	 กำรปลูกพืชแซม	 กำรปลูกพืชเสริมรำยได ้
ในขณะที่พืชหลักยังไม่ให้ผลผลิต	กำรเพิ่มจ�ำนวนครั้งต่อปีในกำรปลูกพืช	เป็นต้น
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	 ประเทศไทยเป็นผู้น�ำในกำรผลิตและกำรส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกเมืองร้อน 
ของโลกมำเป็นเวลำยำวนำนอย่ำงต่อเนือ่ง	ซ่ึงกำรผลติกล้วยไม้คณุภำพด	ีต้องมสีภำพดอก 
ต้น	 ใบ	 และรำกสมบูรณ์	 ปรำศจำกรอยต�ำหนิหรือกำรท�ำลำยจำกโรคและศัตรูพืช	 
ดอกมสีสีนัสวยงำม	จ�ำนวนดอกและขนำดเป็นไปตำมมำตรฐำน	มคีวำมคงทน	โดยเกษตรกร 
ต้องมีควำมรู้	 มีกำรปฏิบัติอย่ำงถูกต้องในกำรปลูกและดูแลรักษำ	 ต้องมีกำรวำงแผน 
และกำรจัดกำรกำรผลิตที่ดีด้วย	โดยมีขั้นตอนในกำรปฏิบัติส�ำคัญที่ควรค�ำนึงถึง	ดังนี้

เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
กล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวาย

การเลือกพื้นที่ปลูก

การเตรียม

การปลูกและการดูแลรักษา

 ควรเป็นพื้นที่รำบ	 และไม่มีปัญหำน�้ำท่วม	 น�้ำเค็ม	 มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งป	ี 
25–35	องศำเซลเซียส	ควำมชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ	50–60	มีกำรถำ่ยเทอำกำศดี	มีน�้ำเพียงพอ 
ตลอดป	ีและกำรคมนำคมขนส่งสะดวก

 ใช้ต้นจำกกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ	หรือแยกล�ำหน้ำและล�ำหลัง  

  โรงเรือน  ควรมีควำมสูงอย่ำงน้อย	 4.50	 เมตร	 และพรำงแสง 
	 	 ด้วยตำข่ำยสีด�ำ	 40-50	%	 โดยขึงตำข่ำยพรำงแสงห่ำงกันประมำณ	 
15	เซนติเมตร	หรือสูงต�่ำเหลื่อมกัน	50	เซนติเมตร	ทุกระยะ	20–25	เมตร	เพื่อระบำย
อำกำศให้ถำ่ยเทดี	

  โต๊ะวางกล้วยไม ้กว้ำง	1	เมตร	ยำว	20-25	เมตร	และสูง	70	เซนติเมตร	 
	 	 ทำงเดินระหว่ำงโต๊ะกว้ำง	 1	 เมตร	 ขำโต๊ะเป็นแท่งคอนกรีตอัดแรง	 
ขนำด	2	นิ้ว	 x	 2	นิ้ว	 สูง	 1	 เมตร	ฝังลึกลงในดินลึก	 30	 เซนติเมตร	แต่ละเสำห่ำงกัน	 
1	เมตร	พื้นโต๊ะท�ำด้วยสำยโทรศัพท์ตำมควำมยำวของโต๊ะจ�ำนวน	10	แถว
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  บ่อพักน�้า ลึกไม่ควรเกิน
	 	 3	เมตร	เพื่อพักน�้ำให้
ตกตะกอนก่อนน�ำไปใช้	และกักเก็บน�้ำไว้ใช้
ในช่วงที่ขำดแคลน

  การปลูก นิยมปลูก
	 	 ในกำบมะพร้ำวเรือใบ	เพรำะ
ต้นทุนถูกและเก็บควำมชื้นได้ดี	ใช้ระยะปลูก
25x25	เซนติเมตร	แต่ละโต๊ะปลูก	4	แถว
และอีกวิธีคือ	ปลูกในกระบะกำบมะพร้ำว
ซึ่งอัดเป็นรูปกระบะสี่เหลี่ยมขนำด	24x32
เซนติเมตร	ปลูกบนกระบะละ	4	ต้น
โดยปลูกให้แต่ละต้นห่ำงจำกมุมเข้ำมำ
ประมำณ	3	นิ้ว	(ประมำณ	12,000–
15,000	ต้นต่อไร่)

  การให้น�้า ใช้ระบบสปริงเกลอร์	 หรือสำยยำงรด	 น�้ำที่ใช้ควรเป็นน�้ำ 
	 	 จำกแหล่งน�้ำธรรมชำติ	 โดยน�ำมำพักในบ่อพักน�้ำก่อน	 และควรวัด 
ค่ำควำมเป็นกรด–ด่ำง	 (pH)	 ของน�้ำ	 เท่ำกับ	 5.2–6.2	 รวมถึงค่ำกำรน�ำไฟฟ้ำของ 
เกลือ	(EC)	ไม่เกิน	750	ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร

  การให้ปุ๋ย
  • ต้นเล็ก	 (ระยะออกจำกขวดถึง	 6	 เดือน)	 สูตร	 20-20-20	 หรือ	 
21-21-21	อัตรำ	50-100	กรัม	ผสมน�้ำ	20	ลิตร	ฉีดพ่นทุก	7	วัน
  • ไม้สำว	 ให้ปุ๋ยสูตร	 20-20-20	 หรือ	 21-21-21	 สลับกับ	 16-21-27	
อัตรำ	50-100	กรัม	ผสมน�้ำ	20	ลิตร	ฉีดพ่นทุก	7	วัน
  • ไม้ระยะออกดอก	 ให้ปุ๋ยสูตร	 20-20-20	 หรือ	 21-21-21	 สลับกับ	
10-20-30	อัตรำ	50-100	กรัม	ผสมน�้ำ	20	ลิตร	ฉีดพ่นทุก	7	วัน

N P K
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  การป้องกันก�จัดศัตรูพืช
  • โรคจำกเชื้อรำ	ฉีดพ่นแคบแทนสลับกับแมนโคเซบ	ทุก	7	วัน
  • โรคใบจุด	ฉีดพ่นสำรคำร์เบนดำซิม	ฉีดพ่น	1	ครั้งต่อเดือน
  •	 โรคเน่ำ	ฉีดพ่นสำรเมทำแลกซิลร่วมกับแมนโคเซบ	(68%WP)	อัตรำ	
30	กรัมต่อน�้ำ	20	ลิตร	ฉีดพ่น	1	ครั้งต่อเดือน
  • บั่วกล้วยไม	้ฉีดพ่นอิมิดำโคลพริค	แลมป์ดำไซฮำโลทริน	หรือไทอะมี
โทแซม	ใช้ช่วงพ่น	5	วัน	ติดต่อกันจนกว่ำกำรระบำดลดลง
  • หอยทำก	 ฉีดพ่นนิโคลซำไมด์	 โอลำมีน	 บริเวณวัสดุปลูก	 โต๊ะหรือ 
ทำงเดินให้ถูกตัวหอยทำก	หลังกำรให้น�้ำ

  การเก็บเกี่ยว กำรตัดดอกกล้วยไม้ที่มีจ�ำนวนดอกบำนในช่อน้อย 
	 	 กว ่ำมำตรฐำน	 เช ่น	 ตัดกล้วยไม ้สกุลหวำยท่ีมีจ�ำนวนดอกบำน
น้อยกว่ำ	 5	 ดอก	 จะท�ำให้อำยุกำรใช้งำนของดอกกล้วยไม้สั้นลง	 และช่อดอกไม่มี
ควำมสวยงำม	 กลำยเป็นดอกกล้วยไม้ที่มีคุณภำพต�่ำ	 ดังนั้น	 ปัจจุบันเกษตรกร 
ควรเก็บเกี่ยวช่อดอกกล้วยไม้ที่มีจ�ำนวนดอกบำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ	 65	 ของจ�ำนวน 
ดอกทั้งหมดต่อช่อ

เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการให้น�้าและสารป้องกันก�จัดศัตรูพืช
	 ปัจจุบัน	 สถำนกำรณ์วิกฤตภัยแล้งและน�้ำเค็มรุกเข้ำพื้นที่ปลูก
กล้วยไม้ทวีควำมรุนแรงมำกขึ้น	 ท�ำให้เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ต้องตระหนัก 
ในกำรใช้น�้ำมีประสิทธิภำพเพ่ิมขึ้น	 ประกอบกับสำรเคมีป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช 
มรีำคำแพงขึน้	จงึได้มเีกษตรกรผูป้ลกูกล้วยไม้บำงรำยหนัมำเทคโนโลยกีำรให้น�ำ้ 
และสำรป้องกันก�ำจัดศัตรูพืชที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้น	ดังนี้
 • การให้น�า้โดยใช้สปรงิเกลอร์แบบประหยดั	ปัจจุบนัชำวสวนใช้ 
หัวสปริงเกลอร์	อัตรำกำรใช้น�้ำ	600	ลิตร	ต่อ	1	หัว	ในเวลำ	 
1	ชัว่โมง	เพือ่กำรใช้น�ำ้อย่ำงประหยดั	จงึมกีำรน�ำหวัสปรงิเกลอร์ 
แบบประหยัดน�้ำที่มีอัตรำ
กำรใช้น�ำ้	100-120	ลติร	ต่อ	 
1	หัว	ในเวลำ	1	ชั่วโมง	มำ 
ทดแทนท�ำให้ปริมำณกำร 
ใช้น�้ำส�ำหรับกล้วยไม้ลดลง
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 • การให้น�า้โดยใช้เทคโนโลยีน�า้หยด  
โดยนำยสมโภชน์	นนัทพงษ์	เกษตรกรผู้ปลกูเลีย้ง
กล้วยไม้จงัหวดันครปฐม	เป็นผูค้ดิค้นวธิกีำรให้น�ำ้ 
โดยใช้เทคโนโลยีน�ำ้หยด	มีอตัรำกำรใช้น�ำ้ทีเ่หมำะสม 
คือ	 4	 ลิตรต่อ	 1	 ชั่วโมงต่อ	 1	 กระบะ	 ส่งผลให้
ต้นทุนกำรผลิตถูกลง	 ผลผลิตที่ได้มีคุณภำพ	 
ลดควำมเสี่ยงจำกกำรเข้ำท�ำลำยของโรคและ
แมลง	 ตลอดจนเป็นกำรใช้น�้ำอย่ำงประหยัด
และคุ้มค่ำกับกำรลงทุน	 จึงเป็นอีกหนึ่งทำงเลือก 
ในกำรให้น�้ำ	 และเข้ำกับสถำนกำรณ์ปัญหำ 
ภัยแล้งและน�้ำเค็มรุกสวนกล้วยไม้ที่เกษตรกร
ก�ำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้	
 • เครื่องพ่นปุ๋ย สารป้องกันก�าจัด 
ศัตรูพืช และน�้าอัตโนมัติ (แขนกล) 	 โดย 
คุณสมพงษ์	ทวีสุข	เกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม ้
จังหวัดกำญจนบุรี	 เป็นผู้คิดค้น	 เพื่อลดต้นทุน 
แรงงำนได้มำกกว่ำ	 10	 เท่ำ	 เม่ือเทียบกับเวลำ 
ฉีดพ่นสำรแบบเดิม	 เพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้ปุ ๋ย	 
สำรป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช	 และน�้ำ	 แก้ป ัญหำ 
แรงงำนในสวนกล้วยไม้	และทีส่�ำคญัลดควำมเสีย่ง 
ในกำรสัมผัสสำรเคมีของแรงงำน	 ซึ่งจะเป็น 
ปัญหำใหญ่ในอนำคต
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	 ควรมีสภำพอำกำศเย็น	 ควำมสูงจำกระดับน�้ำทะเล	 500–1,000	 เมตร	 
ดินมีกำรระบำยน�้ำดี	 ดินร่วนหรือดินร่วนปนทรำย	 ควำมเป็นกรด–ด่ำง	 (pH)	 5.5-6.5	 
มีกำรถ่ำยเทอำกำศดี	มีแหล่งน�้ำคุณภำพดีและเพียงพอทั้งปี	

 
	 	 ใช้ต้นพันธุ์ดี	 แข็งแรงปรำศจำกโรค	 
คัดเลือกพันธุ์ให้เหมำะสมกับสภำพพื้นที่	 นิยมใช้ 
ต้นพันธุ์ติดตำบนตอกุหลำบป่ำ	 เพรำะระบบรำก 
แข็งแรง	ให้ผลผลิตสูง

 

  การ เตรียมดิน ไถลึกประมำณ	 50	 เซนติ เมตร	 วัสดุปลูกใช ้	 
	 	 ดิน	:	ปุ๋ยอินทรีย์	:	แกลบดิบ	อัตรำส่วน	3	:	1	:	2	ผสมปุ๋ยกับวัสดุปลูก	 
หรือใช้ปุ๋ยรองพื้น	เช่น	ปุ๋ยอินทรีย์	และปุ๋ยสูตร	15-15-15	

  โรงเรือน ควรมีควำมสูง	3.5-4	เมตร	หลังคำเป็น
	 	 พลำสติกหรือกระจก	มีช่องระบำยอำกำศ	เพื่อกำร
ระบำยอำกำศร้อนภำยในโรงเรือน	โรงเรือนมีควำมจ�ำเป็นในกำรผลิต
กุหลำบตัดดอกให้ได้คุณภำพดี	ช่วยลดควำมชอกช�้ำของดอกและใบ
จำกฝนที่กระทบโดยตรง	ควบคุมกำรเกิดโรค	เพิ่มประสิทธิภำพ
กำรให้ปุ๋ย	และสำรป้องกันก�ำจัดศัตรูกุหลำบ

เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
กุหลาบตัดดอก

การเลือกพื้นที่ปลูก

การเตรียมพันธุ์

การปลูกและการดูแลรักษา ต้นพันธุ์ติดตา
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  การปลกู กำรปลกูในโรงเรอืน	ท�ำแปลง 
	 	 กว้ำง	 90	 เซนติเมตร	 เว้นทำงเดิน	 
60	 เซนติเมตร	 ปลูก	 2	 แถว	 ระยะห่ำงระหว่ำงต้น	 
20–25	 เซนติ เมตร	 ระยะห ่ ำงระหว ่ ำงแถว	 
40	เซนติเมตร	ใช้ต้นพันธุ์ประมำณ	8,000–10,000	 
ต้นต่อไร่	 ส�ำหรับกำรปลูกกลำงแจ้ง	 ท�ำแปลง 
กว้ำง	 1	 เมตร	 ทำงเดิน	 50	 เซนติเมตร	 ระยะปลูก	 
60	x	60	เซนติเมตร	ใช้ต้นพันธุ์ประมำณ	3,200	ต้น
ต่อไร่	 หลังจำกปลูกใช้ฟำงคลุมโคนต้นจะช่วยรักษำ
ควำมชื้นในดินได้

  การควบคุมทรงพุ่มและตัดแต่งกิ่ง 
   • เริ่มแรกควรส่งเสริมให้มีกำรเจริญทำงใบเพื่อสะสมอำหำรและ
สร้ำงกิ่งกระโดง	ท�ำได้โดยกำรเด็ดยอดส่วนเหนือใบสมบูรณ์	(5	ใบย่อย)	ใบที	่2	จำกยอด	
เมือ่ดอกมขีนำดเท่ำเมลด็ถัว่ลนัเตำ	จำกนัน้กิง่กระโดงจะเร่ิมแทงออกเป็นโครงสร้ำงหลัก	 
เม่ือกิ่งกระโดงเริ่มมีสีให้ตัดทิ้ง	 เหลือใบสมบูรณ์ไว้กับกิ่งกระโดง	 5-6	 ใบ	 กุหลำบจะ 
แตกกิ่งกระโดงใหม	่ประมำณ	2	เดือน	จึงตัดดอกขำยได้
   • ตัดแต ่งกิ่ ง 	 เ พ่ือให ้ได ้ดอกมีคุณภำพดี	 จ�ำนวนดอกมำก	 
และออกดอกสม�่ำเสมอตลอดทั้งปี	 วิธีกำรตัดแต่งที่นิยมได้แก่	 กำรตัดแต่งกิ่งแบบตัดสูง 
และต�่ำ	 (สูงและต�่ำจำกจุดก�ำเนิดของกิ่งสุดท้ำย)	 โดยมีหลักกำร	 คือ	 ตัดแต่งกิ่งแบบสูง 
จนกิ่งสุดท้ำยมีขนำดเล็ก	ให้ดอกที่ไม่ได้คุณภำพ	จำกนั้นจึงตัดแต่งกิ่งแบบต�่ำ

การตัดต�า่

การปลูกกุหลาบ

การปลูกกุหลาบในโรงเรือน

การตัดสูง
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  การใส่ปุ ๋ย ถ้ำให้ปุ๋ยพร้อมกับกำรให้น�้ำ	 หำกให้ทุกวันจะให้ในอัตรำ 
	 	 ควำมเข้มข้นของไนโตรเจน	 160	 มิลลิกรัมต่อลิตร	 (ppm)	 และหำกให้
ปุ๋ยทุกสัปดำห์ควรให้ในอัตรำควำมเข้มข้นของไนโตรเจน	480	มิลลิกรัมต่อลิตร	 (ppm)	 
โดยสัดส่วนของ	N:P:K	คือ	1:0.5:1	ถ้ำให้ปุ๋ยผสมโดยกำรหว่ำน	ให้ใช้ปุ๋ยสูตร	15-15-15	 
อัตรำ	 3	 กรัมต่อต้นต่อสัปดำห์	 ในกำรให้ปุ๋ยหลังตัดแต่งส�ำหรับบ�ำรุงต้นและกิ่งยอด	 
เพื่อให้แตกกิ่งที่โตและแข็งแรง	ใช้ปุ๋ยสูตร	15-15-15	หรือ	21-21-21	ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์

  การให้น�้า ให้น�้ำด้วยสำยยำง	 หรือระบบน�้ำหยด	 หรือใช้หัวพ่นน�้ำ 
	 	 ระหว่ำงแถวปลูก	 น�้ำที่ใช้ควรมีคุณภำพดี	 มี	 pH	 ประมำณ	 5.8–6.5	 
หำกปลูกในโรงเรือน	ใช้น�้ำประมำณ	78,400	ลิตร	หรือ	78.4	คิวบิคเมตรต่อไร่ต่อสัปดำห์	 
หำกปลูกกลำงแจ้ง	 ให้น�้ำอัตรำ	 49	 ลิตรต่อตำรำงเมตรต่อสัปดำห์	 อำจให้น�้ำทุกวัน	 
วนัเว้นวนั	หรอื	2–3	วนัต่อครัง้	แล้วแต่สภำพควำมชืน้ของดิน	อย่ำรดน�ำ้ให้แฉะตลอดเวลำ	

  การป้องกันก�จัดศัตรูพืช
   • โรครำน�้ำค้ำง	 เกิดจำกเชื้อรำ	 ระบำดรุนแรงในช่วงฤดูหนำว	 
กำรป้องกันก�ำจัด	โดยตัดแต่งส่วนที่เป็นโรคเผำท�ำลำย	และฉีดพ่นด้วยสำรป้องกันก�ำจัด
เชื้อรำ	ทุกๆ	15-20	วัน
   • โรคใบจุดสีด�ำ	 เกิดจำกเชื้อรำ	 ระบำดรุนแรงในช่วงฤดูฝน	 
กำรป้องกันก�ำจัด	 ตัดแต่งส่วนที่เป็นโรคเผำท�ำลำย	 และฉีดพ่นด้วยสำรป้องกันก�ำจัด 
เชื้อรำ	ทุกๆ	15-20	วัน
   • หนอน	 เช่น	 หนอนเจำะสมอฝ้ำย	 หนอนกระทู้ผัก	 ระบำด 
ได้ตลอดทั้งปี	กำรป้องกันก�ำจัด	ใช้สำรเคมีฉีดพ่นตำมฉลำกแนะน�ำ
   • เพลีย้ไฟ	ระบำดรนุแรงในช่วงฤดรู้อน	กำรป้องกนัก�ำจดั	ใช้กบัดัก
กำวเหนียว	หรือใช้สำรเคมีฉีดพ่นตำมฉลำกแนะน�ำ

  การเก็บเกี่ยว ควรตัดดอกกุหลำบในเวลำเช้ำหรือเย็น	 ส่วนใหญ่จะตัด 
	 	 เมื่อดอกตูมอยู่หรือเห็นกลีบดอกเริ่มแย้ม	 และปรำกฏสีของกลีบดอก	 
หลังจำกตัดให้น�ำกำ้นดอกแช่น�้ำสะอำดทันที	คัดเกรดตำมควำมยำวของก้ำนดอก	มัดก�ำ
และห่อดอก	เก็บรักษำในห้องเย็น	หรือที่มีควำมชื้น	มืด	ลมไม่พัดโกรก	เพื่อรอกำรขนส่ง
หรือจ�ำหน่ำย

N P K
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เทคโนโลยีการบังคับให้กุหลาบออกดอกในเวลาที่ต้องการ 
	 ก่อนอื่นต้องทรำบว่ำกุหลำบพันธุ์นั้น	 ๆ	 ใช้เวลำเท่ำไรจำกตัดกิ่ง 
จนถึงวันออกดอก	 จำกนั้นจึงค�ำนวณกลับ	 ปกติใช้เวลำประมำณ	 2	 เดือน	 
หลังตัดแต่ง	จึงจะตัดดอกจ�ำหน่ำยได้	ท�ำได้ดังนี้
	 1.	 เมือ่เริม่เหน็ดอกขนำดเท่ำเมลด็ถัว่เขยีว	ให้ลดกำรให้น�ำ้ลงเรือ่ย	ๆ 	 
เป็นเวลำ	3	สัปดำห์	แต่ยังให้ปุ๋ยที่มี	P	สูง	N	ต�่ำ	ในอัตรำต�่ำ
	 2.	 งดให้น�้ำเป็นเวลำ	1	สัปดำห์	(เป็นเวลำที่ดอกบำนเต็มที่แล้ว)
	 3.	 วันสุดท้ำยของกำรงดน�้ำ	ให้ตัดแต่งครั้งที	่1	โดยตัดต�่ำ	ควำมสูง
ประมำณ	80-100	เซนติเมตร
	 4.	 ให้น�้ำเต็มที่หลังตัดแต่ง	 ประมำณ	 15-20	 ลิตรต่อตำรำงเมตร	
หลังจำกนั้น	4-5	วัน	จึงเริ่มให้น�้ำและปุ๋ย
	 5.	 ตัดแต่งครั้งที่	2	โดยกำรตัดต�่ำ	โดยค�ำนวณให้เหลือเวลำเท่ำกับ
จ�ำนวนวันที่กุหลำบจะให้ดอกพร้อมตัด
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เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
เบญจมาศตัดดอก

 เบญจมาศชอบสภำพอำกำศเย็น	 โดยเฉพำะภำคเหนือ	สำมำรถผลิตได้ทั้ง 
ในฤดูกำล	 และนอกฤดูกำล	 แต่หำกปลูกในที่รำบซึ่งมีอุณหภูมิสูง	 จะส่งผลให้ผลผลิต
มีคุณภำพต�่ำ

 
 1. การขยายพนัธุเ์พือ่ปลกูเป็นต้นแม่พนัธุ์ 
ปัจจบุนันยิมเพำะเลีย้งเนือ้เยือ่	แหล่งจ�ำหน่ำยต้นพนัธุ	์
เช่น	 ส�ำนักฟำร์มมหำวิทยำลัย	 มหำวิทยำลัยแม่โจ	้ 
มลูนิธโิครงกำรหลวง	จงัหวดัเชยีงใหม่	สวนสตำงค์ทอง	 
อ�ำเภอแม่ลำว	จังหวัดเชียงรำย	เป็นต้น
  2. การขยายพันธุ ์ปลูกเพ่ือตัดดอก  
ท�ำโดยปักช�ำก่ิงยอด	 โดยน�ำกิ่งแขนงจำกต้นแม่พันธุ ์
ที่สมบูรณ ์ 	 ตัดกิ่ งยำว	 2.5-3	 นิ้ ว 	 ปลิดใบล ่ำง	 
จุ่มฮอร์โมนเร่งรำก	เซอร์รำดิก	เบอร์	2	ผึ่งให้แห้ง 
แล้วจึงน�ำไปปักช�ำในวัสดุปักช�ำ	 เช่น	 แกลบด�ำ	 
ขุยมะพร้ำว	และทรำยในอัตรำส่วน	1:1:0.5	ปักให้ 
โคนกิ่งลึกลงในวัสดุปักช�ำ	 0.5-1	 นิ้ว	 รดน�้ำให้ชุ่ม	 
ประมำณ	2-3	สัปดำห์	จึงแตกรำกใหม	่หลังจำกนั้น
ย้ำยกิ่งลงปลูกในแปลง

 

 แบ่งได้เป็น	2	ลักษณะ	ดังนี้
 1. การผลิตเบญจมาศในฤดู (ระหว่ำงเดือนมิถุนำยน–มกรำคม)	 เนื่องจำก
เบญจมำศเป็นพืชวันสั้น	 จะมีดอกและดอกเจริญจนบำนได้เฉพำะช่วงเวลำมีแสง 
น้อยกว่ำ	13.5	ชั่วโมงต่อวัน	

การปักช�ต้นพันธุ์

แปลงพ่อแม่พันธุ์

การเลือกพื้นที่ปลูก

การเตรียมพันธุ์

การวางแผนการปลูกเบญจมาศ
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   การเด็ดยอด นิยมเด็ดยอดภำยหลังกำรปลูกประมำณ	 10-15	 วัน	 
	 	 แล้วเลี้ยงกิ่งแขนงไว้	3	กิ่ง	ซึ่งกิ่งช�ำ	1	ต้น	จะผลิตดอกได	้3	ดอก	หรือ	 
3	ช่อ	ขึ้นกับวำ่กำรปลูกตัดดอกเป็นชนิดดอกเดียวหรือดอกช่อ	

  การพยุงต้น ควรมีกำรพยุงต้นให้ตรง	 เพื่อให้ได้ดอกที่มีคุณภำพ	 
	 	 โดยใช้ตำข่ำยไนล่อนขนำดช่อง	 12.5x12.5	 เซนติเมตร	 ขึงแปลงปลูก 
ให้สูงจำกพื้นดิน	20-30	เซนติเมตร	เมื่อต้นเบญจมำศสูงพ้นตำขำ่ยชั้นแรก	ให้ขึงชั้นที	่2	 
สูงจำกชั้นแรกประมำณ	30-50	เซนติเมตร

  การปลกู ควรปลูกในช่วงบ่ำยถึงเย็น	น�ำต้นกล้ำ 
	 	 ที่ได้จำกกำรปักช�ำ	ปลูกลงแปลงลึกประมำณ	 
3/4	 นิ้ว	 ถ้ำปลูกแบบไม่เด็ดยอดใช้ระยะปลูก	 12.5x12.5–
15x15	 เซนติเมตร	 ถ้ำปลูกแบบเด็ดยอดใช้ระยะปลูก	 
15x20–20x20	เซนติเมตร	ให้น�้ำวันเว้นวัน

 2. การผลิตเบญจมาศนอกฤดู (ระหว่ำงเดือนกุมภำพันธ์-พฤษภำคม)	 
ต้องมีกำรลดชั่วโมงแสง	เพื่อชักน�ำให้เกิดวันสั้น	โดยกำรคลุมด้วยผำ้พลำสติกด�ำช่วงเชำ้
และเย็น	เวลำ	18.30–08.00	น.	ของวันใหม่

 

  การเตรียมดิน ไถดินตำกแดด 
	 	 ประมำณ	 1-2	 สัปดำห์	 ดินที่ 
เหมำะสมควรมี	 pH	 5.5-6.5	 หำกดินเป็นกรด	 
ให ้ โรยปูนขำว	 หรือโดโลไมท ์ 	 เพื่ อปรับ
สภำพดิน	 ยกแปลงสูง	 20-25	 	 เซนติเมตร	 
ขนำดแปลงกว้ำง	 1	 เมตร	 ทำงเดินกว้ำง	 50-60	 เซนติเมตร	 ควำมยำวตำมพื้นท่ี	 
ระยะที่เหมำะสม	20	เมตร

การปลูกและการดูแลรักษา

การเตรียมแปลงปลูก

กิ่งพันธุ์ปักช�

14 วัน ออกราก
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  การใส่ปุ๋ย เมื่อกิ่งช�ำตั้งตัวแล้ว	 ให้ใส่ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูง	 เช่น	 46–0-0	 
	 	 หรือ	21-0-0	อัตรำ	2-3	ช้อนแกง	ต่อน�้ำ	20	ลิตร	รด	2	ครั้ง	ห่ำงกัน	
7-10	 วัน	 และให้ปุ๋ย	 15-15-15	 หว่ำนบนแปลงปลูก	 15	 วันต่อครั้ง	 เมื่อเกิดตำดอก	 
ให้ใส่ปุ๋ยอัตรำ	1:2:1	 เช่น	สูตร	 	12-24-12	และเสริมด้วยปุ๋ยทำงใบที่มีธำตุอำหำรรอง	 
เพื่อเพิ่มคุณภำพดอก	 ก่อนตัดดอก	 5-7	 วัน	 ควรใช้โปแตสเซียมคลอไรด์	 1	 ช้อนแกง
ละลำยน�ำ้	20	ลิตร	ฉีดพ่นทำงใบ	เพือ่ช่วยให้ก้ำนดอกแขง็แรงและดอกบำนทนนำนยิง่ขึน้

  การเดด็ดอกข้างและการเด็ดดอก 
  ที่ยอด ในกำรผลิตเบญจมำศ
ดอกเดี่ยว	 เพ่ือให้ได้ดอกมีขนำดใหญ่	 เพียง
ดอกเดี ยว 	 ต ้ องมี กำร เด็ ดดอกข ้ ำ งออก 
ให้เหลอืเพยีงดอกยอดดอกเดยีว	ส่วนเบญจมำศ
ชนิดดอกช่อ	 จะเด็ดดอกแรกที่ส ่วนยอด 
ของล�ำต้นทิ้ง	 โดยเด็ดตั้งแต่ตำดอกมีขนำด 
เท่ำหัวไม้ขีดไฟ

  การป้องกันก�จัดศัตรูพืช
   • โรคใบแห้ง	เกดิจำกเชือ้แบคทเีรยี	ระบำดมำกในสภำพอำกำศร้อน
และควำมชื้นสูง	 กำรป้องกันก�ำจัด	ควรใช้กิ่งปักช�ำที่ปรำศจำกโรค	และถ้ำมีโรคระบำด 
ในแปลงควรเผำท�ำลำย	หรือฉีดพ่นด้วยสำรเคมีประเภทสเตรปโตมัยซิน
   • โรคใบจุด	เกิดจำกเชื้อรำ	ระบำดมำกในฤดูฝน	กำรป้องกันก�ำจัด	
ควรใช้กิ่งปักช�ำที่ปรำศจำกโรคมำปลูก	และถ้ำมีโรคระบำดในแปลงควรเผำท�ำลำย	หรือ
ฉีดพ่นด้วยสำรเคมีประเภทสเตรปโตมัยซิน
   • โรคดอกเน่ำ	เกดิจำกเชือ้รำ	ระบำดมำกในฤดฝูน	กำรป้องกนัก�ำจดั	
ควรฉีดสำรป้องกันก�ำจัดเชื้อรำ	เช่น	ไซเนบ,	แคบแทน	เอ็ม	45	โดยใช้ร่วมกับสำรจับใบ
   • โรครำสนิม	 เกิดจำกเชื้อรำ	 กำรป้องกันก�ำจัด	 ดูแลแปลงปลูก 
ให้สะอำด	และฉีดพ่นด้วยเพลนท์แวกซ์	ทุกๆ	7	วันในช่วงที่มีกำรระบำด

N P K

การเด็ดดอกที่ยอด
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  การเก็บเกี่ยว เบญจมำศดอกเดี่ยว	 ควรเก็บเกี่ยวในระยะท่ีส่วนกลำง 
	 	 ของดอกยังบำนไม่หมด	เหลืออยู่ประมำณ	2	เซนติเมตร	ส่วนเบญจมำศ
ดอกช่อ	 ถ้ำเป็นดอกชั้นเดียวควรเก็บเกี่ยวเมื่อส่วนของกลีบชั้นในพร้อมท่ีจะบำน	 
ส่วนในดอกช่อแบบดอกซ้อน	 จะเก็บเกี่ยว	 เม่ือมีดอกจ�ำนวน	 3	 ดอก	 บำนประมำณ	 
1/2	-	3/4	ของดอกที่บำน	โดยใช้มีดหรือกรรไกรตัดที่โคนกิ่ง	แล้วแช่น�้ำทันที

เทคโนโลยีการควบคุมการออกดอกของเบญจมาศ
	 พันธุ์เบญจมำศส่วนใหญ่เป็นพืชวันสั้น	 คือ	 สำมำรถสร้ำงตำดอก
และเจริญเป็นดอกได้	เมื่อมีช่วงแสงต่อวัน	(ช่วงกลำงวัน)	น้อยกว่ำ	13.5	ชั่วโมง	
จะท�ำให้เกิดตำดอกเร็วขึ้น	 ทั้งที่ต้นเบญจมำศยังไม่สมบูรณ์เต็มท่ี	 ดอกท่ีได ้
จึงคุณภำพไม่ดี	 ดังนั้นเพ่ือเป็นกำรยับยั้งไม่ให้เบญจมำศออกดอกเร็ว	 จึงต้อง
มีกำรเพิ่มจ�ำนวนแสงต่อวันให้ยำวขึ้นทั้งในแปลงปลูกและแปลงปักช�ำ	 โดย 
ติดตั้งหลอดไฟฟ้ำ	ให้สูงจำกต้นเบญจมำศประมำณ	1.50	เมตร	ช่วงระยะเวลำ
ให้แสงประมำณ	2-3	ชั่วโมงต่อคืน	ขึ้นอยู่กลับช่วงฤดูกำรปลูก	(ฤดูร้อน-ฤดูฝน	 
ประมำณ	 2-2.5	 ชั่วโมง	 ฤดูหนำว	 3	 ชั่วโมง)	 เมื่อต้นมีควำมสูงประมำณ	 
30-40	เซนติเมตร	จึงปิดไฟให้ต้นได้รับแสงตำมปกติ

คลุมผ้าด�สร้างตาดอกการให้แสงไฟในช่วงเวลากลางคืน
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 ดาวเรือง	 เป็นพืชที่นิยมปลูกมำกชนิดหนึ่ง	 เน่ืองจำกปลูกง่ำย	 ต้นโตเร็ว	 
ให้ดอกดก	มีหลำยชนิดหลำยสี	 รูปทรงของดอกสวยงำม	บำนทนนำนหลำยวัน	 ให้ดอก
ในระยะเวลำสั้น	 ประมำณ	 50-60	 วันหลังปลูก	 นอกจำกนี้	 ยังสำมำรถก�ำหนดระยะ
เวลำออกดอกให้ตรงกับเทศกำลส�ำคัญได้	 ปัจจุบันกำรปลูกดำวเรือง	 นอกจำกปลูกเพื่อ 
ตดัดอกขำยแล้ว	ยงันยิมปลกูในกระถำงหรอืถงุพลำสตกิ	เพือ่ประดับตกแต่งอำคำรสถำนท่ี	 
และปลูกเพื่อตัดดอกส่งโรงงำนอำหำรสัตว์อีกด้วย

 
	 พื้นที่รำบหรือลำดเอียงเล็กน้อย	 สภำพอำกำศไม่หนำวเย็นเกินไป	 ดินร่วน 
ปนทรำย	 มีควำมอุดมสมบูรณ์	 ควำมเป็นกรด–ด่ำง	 (pH)	 6.2–7.5	 หน้ำดินลึก	 มีกำร 
อุ้มน�้ำและระบำยได้ดี	ไม่ควรปลูกดำวเรืองซ�้ำในพื้นที่เดิมเกิน	2	รอบกำรปลูก	เนื่องจำก
อำจเกิดกำรสะสมของเชื้อโรคในดินท�ำให้ผลผลิตดำวเรืองลดลง

 
	 ใช้พันธุ์ตำมที่ตลำดต้องกำร	 โดยตลำดจะมีควำมต้องกำรพันธุ์ที่มีลักษณะ
ดอกใหญ่	 ก้ำนยำว	 และออกสีเหลืองทอง	 โดยน�ำเมล็ดพันธุ์มำเพำะในตะกร้ำเพำะ	
กล่องโฟม	 หรือถำดเพำะ	 ขนำด	 200	 หลุม	 วัสดุเพำะใช้	 ขุยมะพร้ำว	 ทรำย	 และ 
ขี้เถ้ำแกลบ	 ในอัตรำส่วน	 1:1:1	 	 โดยใช้เมล็ดพันธุ ์	 1	 เมล็ดต่อหลุม	 และให้พ่น 
สำรเคมีป้องกันเชื้อรำ	 แล้วน�ำวำงใต้ตำข่ำยพรำงแสง	 70-80%	 รดน�้ำ	 วันละ	 2	 คร้ัง	 
เช้ำ-บำ่ย	เมื่อต้นกล้ำแข็งแรง	มีใบจริงคู่แรกเริ่มพัฒนำแล้ว	จึงให้รับแสงแดดเต็มที่

เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ดาวเรืองตัดดอก

การเลือกพื้นที่ปลูก

การเตรียมพันธุ์
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  การเตรียมดิน หำกสภำพดินเป็นกรด	 ให้ปรับสภำพด้วยปูนขำว	 
	 	 และเพิม่อนิทรยีวตัถดุ้วยปุย๋คอกหรอืปุย๋หมักท่ีย่อยสลำยแล้ว	(อัตรำส่วน
ตำมสภำพของดนิ)	500-1,000	กโิลกรมัต่อไร่	หรอืปลกูพชืตระกลูถัว่	เช่น	ถ่ัวเขยีว	ปอเทอืง	 
แล้วไถกลบลงดินให้ย่อยสลำย

  การปลกู เมือ่ต้นกล้ำมีใบจรงิ	4-6	ใบ	ประมำณ	7-15	วัน	สำมำรถย้ำยต้นกล้ำ 
	 	 ไปปลูกได้	ให้ยำ้ยในช่วงเวลำเย็น	โดยให้มีวัสดุเพำะช�ำติดต้นกลำ้ไปด้วย	
ปลูกในหลุมลึก	4-5	เซนติเมตร	หลุมละ	1	ต้น	ระยะระหว่ำงต้นและระยะระหว่ำงแถวใช้ 
ระยะปลูก	30-40X30-40	เซนติเมตร	รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยสูตร	15-15-15	ประมำณ	1	ช้อนชำ	

  การให้น�้า ช่วงย้ำยปลูกประมำณ	 7	 วัน	 ให้น�้ำวันละ	 2	 ครั้ง	 เช้ำ-เย็น	 
	 	 จนต้นดำวเรืองฟื ้นตัว	 หลังจำกนั้นให้น�้ำประมำณวันละครั้ง	 ท้ังนี้ 
ขึ้นอยู่กับสภำพภูมิอำกำศ	

  การใส่ปุ๋ย 
   • หลังจำกย้ำยปลูกได้	5-7	วัน	ให้ปุ๋ยสูตร	46-0-0		หรือ	15-0-0	 
อัตรำส่วน	1	กิโลกรัมต่อน�้ำ	100	ลิตร	รดบนดินบริเวณโคนต้น	โดยใส่ติดต่อกัน	2	ครั้ง	 
โดยครั้งที่	2	ห่ำงจำกครั้งแรก	7-10	วัน
   • ใส่ระยะกลบโคน	เมือ่ดำวเรอืงมีอำย	ุ20-25	วนั	ใส่ปุย๋สตูร	15-15-15	 
อัตรำส่วน	50	กิโลกรัมต่อไร	่และเมื่อดำวเรืองอำยุ	35	และ	45	วัน	ใส่ปุ๋ยสูตร	12-24-12	
อตัรำส่วน	50	กโิลกรมัต่อไร่	โรยตรงทรงพุม่	พร้อมพรวนดนิ	กลบโคนต้น	และก�ำจดัวชัพชื

  การเด็ดดอก	หลังจำกย้ำยปลูก	7-10	วัน	หรือระยะต้นดำวเรืองมีใบจริง	 
	 	 ประมำณ	4	คู่	และส่วนยอดที่ประกอบด้วยใบเล็กๆ	อีก	1-2	คู่	ให้ปลิด
ยอดใหญ่ตรงกลำงทิ้งเพื่อให้แตกกิ่งข้ำง	 ประมำณ	 8-10	 กิ่ง	 ท�ำให้ดำวเรืองแตกพุ่ม	 
โดยแต่ละก่ิงจะมีดอกยอด	 1	 ดอก	 ส่วนยอดอ่อนอื่นๆ	 ที่แตกตำมง่ำมใบ	 ให้ปลิดออก 
ให้หมด	 ก่อนที่จะเจริญต่อไปเป็นดอก	 เพื่อเป็นกำรเพิ่มคุณภำพผลผลิต	 และท�ำให ้
ดอกมีขนำดใหญ่

N P K

การปลูกและการดูแลรักษา
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  การป้องกันก�จัดศัตรูพืช
   • เพลี้ยไฟ	 จะระบำดมำกในช่วงแล้ง	 (ฤดูร้อน)	 กำรป้องกันก�ำจัด 
ใช้สำรชีวภำพ	เชื้อรำบิวเวอร์เรีย	หรือใช้สำรเคมีตำมค�ำแนะน�ำที่ฉลำก
   •	 หนอนผเีสือ้	จะเข้ำท�ำลำยในขณะดอกเริม่บำน	กำรป้องกนัก�ำจดั	
ใช้สำรชีวภำพบีที	(บำซิลลัสทูริงเจนซิส)	หรือใช้สำรเคมีตำมค�ำแนะน�ำที่ฉลำก
   • โรคเหี่ยวที่เกิดจำกเชื้อรำ	 มักจะเกิดกับดำวเรืองที่โตเต็มที	่ 
ดอกก�ำลังจะบำน	 กำรป้องกันก�ำจัด	 ถอนต้นที่เป็นโรคเผำท�ำลำย	 และใช้สำรชีวภำพ	 
เชื้อรำไตรโคเดอร์ม่ำ	หรือใช้สำรเคมีตำมค�ำแนะน�ำที่ฉลำก

  การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
   • กำรเกบ็เกีย่ว	อำยกุำรเกบ็เกีย่วดำวเรอืงจะอยูร่ะหว่ำง	55-75	วนั	 
ทั้งนี้	 จะขึ้นอยู่กับพันธุ	์ และกำรดูแลรักษำ	 โดยตัดดอกที่บำน	80-90	%	 (กลีบดอกชั้นใน 
ตรงกลำงดอกเป็นสีเขียว	เส้นผ่ำศูนย์กลำงประมำณ	0.5-1	เซนติเมตร)	ให้ใช้กรรไกรตัด
ดอกให้ติดก้ำนดอกยำวประมำณ	5-10	เซนติเมตร	เพื่อให้มีอำยุกำรเก็บรักษำได้นำนขึ้น	
และหลังเก็บดอกครั้งแรกแล้ว	ยังเก็บเกี่ยวดอกต่อได้อีกประมำณ	30-45	วัน
   • กำรปฏิบัติหลังกำรเก็บเกี่ยว	 น�ำดอกไปผึ่งลมให้แห้ง	 หรือ 
ถ้ำมีควำมชื้นในอำกำศสูง	 ใช้พัดลมเป่ำ	อย่ำตำกแดด	และคัดแยกดอกตำมเกรดที่ก�ำหนด	 
	 	 	 	 ส่วนใหญ่แยกเป็นขนำดใหญ่	 กลำง	 เล็ก	 แล้วใส่ถุงพลำสติก 
	 	 	 	 	 						ที่เจำะรู	มัดปำกถุงให้แน่นแล้วเตรียมส่งจ�ำหนำ่ยต่อไป
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	 พืน้ทีร่ำบหรอืลำดเอียงเลก็น้อย	สภำพอำกำศไม่หนำวเยน็มำกนกั	มีแสงแดด
เต็มที่	 ดินเป็นดินร่วนปนทรำยจนถึงดินเหนียว	 ควำมเป็นกรด–ด่ำง	 (pH)	 6.5–7.5	 
มีควำมอุดมสมบูรณ์	ระบำยน�้ำได้ดี	มีน�้ำเพียงพอตลอดปี

 
	 นิยมขยำยพันธุ์ด้วยกำรปักช�ำ	 เนื่องจำกง่ำย	สะดวก	และรวดเร็ว	มีขั้นตอน	
คือ	เตรียมวัสดุเพำะช�ำ	โดยใช้ทรำยผสมขี้เถ้ำแกลบ	อัตรำ	1	:	1	บรรจุในถุงเพำะ	หรือ
ตะกร้ำ	 แล้วรดน�้ำให้ชุ่ม	 จำกนั้นเตรียมกิ่งพันธุ์	 กิ่งที่ใช้จะเป็นกิ่งกึ่งแก่กึ่งอ่อน	 ตัดให ้
มีควำมยำวประมำณ	 4	 นิ้ว	 หรือมีข้ออยำ่งน้อย	 3	 ข้อ	 ปลิดใบส่วนลำ่งออกให้เหลือใบ 
คู่บนสุด	 1	 คู่	 ตัดใบออกให้เหลือเพียงครึ่งใบเพ่ือลดกำรคำยน�้ำ	 น�ำกิ่งมะลิท่ีเตรียมไว้ 
ปักช�ำลงในถุงเพำะหรือตะกร้ำ	 จำกนั้นรดน�้ำและสำรกันเชื้อรำ	 รักษำควำมชื้นให ้
เหมำะสม	จนต้นมะลิแข็งแรงสำมำรถน�ำไปปลูกได้

 

  การเตรียมดิน หำกดินมีสภำพเป็นกรด	 ควรใช้ปูนขำวหรือโดโลไมต ์
	 	 ปรับสภำพดินก่อนที่จะปลูกมะลิ	 และใส่อินทรียวัตถุเพื่อเพิ่มควำม 
อดุมสมบรณ์ูของดนิ	อำจปลกูพชืตระกลูถัว่	เช่น	ถัว่เขยีว	ปอเทอืง	ฯลฯ	ในแปลงทีจ่ะปลกูมะล	ิ 
ประมำณ	45-55	วัน	(ระยะพืชตระกูลถั่วออกดอก)	ให้ไถกลบลงดิน	พร้อมรำดน�้ำหมัก 
ชีวภำพในอัตรำควำมเข้มข้นสูง	เพื่อให้จุลินทรีย์ย่อยสลำยพืชตระกูลถั่วได้เร็วขึ้น

  การปลูก ถ้ำสภำพพื้นที่เป็นที่ลุ ่มน�้ำท่วมถึง	 ควรยกร่องขุดคันดิน 
	 	 แปลงปลกูให้สงู	กว้ำง	1-1.50	เมตร	หรอืหนึง่ร่องปลกูได้	3	แถว	ท้ังนี	้ขึน้อยูก่บั 
สภำพของพื้นที่	ระยะปลูก	0.60–0.70x0.80–1.0x1.0	เมตร	(800–1,200	ต้นต่อไร่)	

การปลูกและการดูแลรักษา

เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
มะลิ

การเลือกพื้นที่ปลูก

การเตรียมพันธุ์

กรมส่งเสริมการเกษตร20



  การให้น�้า มะลิเป็นพืชที่ต้องกำรน�้ำพอสมควร	 แต่ก็ไม่ชอบน�้ำท่วมขัง	 
	 	 หำกดินแฉะไม่ควรรดน�้ำ	 ให้รอจนดินแห้งหมำดๆ	 เสียก่อน	 กำรให้น�้ำ 
ส่วนใหญ่ใช้ระบบสปริงเกลอร์	 แต่ถ้ำเป็นแบบยกร่อง	 บำงพื้นท่ีให้น�้ำโดยใช้เรือพ่นน�้ำ 
วิ่งผ่ำนกลำงร่องสวน	โดยจะพ่นกระจำยน�้ำออกทั้ง	2	ข้ำงของเรือ	

  การตัดแต่งกิ่ง ควรตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง	 รวมทั้งตัดกิ่งที่แห้งและตำยออก	 
	 	 ใน	1	ป	ีควรจะตัดแต่ง	2	ครั้ง	จะช่วยให้มะลิมีทรงพุ่มสวยงำม	โรคและ
แมลงลดน้อยลง	ง่ำยต่อกำรดแูลรกัษำ	อีกทัง้ยงัสำมำรถบงัคบัให้ออกดอกได้ตำมต้องกำร	
มะลิมีช่วงเวลำตั้งแต่เก็บดอก	จนถึงตำกิ่งเจริญให้ดอกใหม่อีกครั้ง	ประมำณ	6	สัปดำห์	

  การใส่ปุ๋ย เมื่อตัดแต่งกิ่งมะลิแล้ว	 จ�ำเป็นมำกท่ีจะต้องบ�ำรุงต้นมะลิ 
	 	 ให้สมบรูณ์	โดยกำรใส่ปุย๋คอกและปุย๋เคมี	ปุย๋คอกทีย่่อยสลำยแล้วสำมำรถ
ใส่ได้ไม่จ�ำกัด	ส่วนปุ๋ยเคมีให้ใส่สูตรเสมอ	15-15-15	อัตรำตำมค�ำแนะน�ำเดือนละ	1	ครั้ง

  การป้องกันก�จัดศัตรูพืช 
   •	 หนอนเจำะดอก	ใช้สำรชีวภำพ	บีที	(บำซิลลัสทูริงเจนซิส)
   • เพลีย้ไฟ	ใช้รำขำว	“บวิเวอเรยี”	ในกำรป้องกนัก�ำจดั	หรอืใช้สำร
เคมีชนิดดูดซึม	ใช้ตำมค�ำแนะน�ำตำมฉลำกข้ำงขวด	ฉีดพ่นในช่วงเวลำเย็น
   •	 โรครำกเน่ำ	 (รำเมล็ดผักกำด)	 เกิดจำกเชื้อรำ	 หำกเกษตรกร 
มีกำรเตรียมดินที่ดี	 และใช้ปูนขำวในกำรปรับสภำพดินแล้ว	 จะเป็นกำรป้องกันโรค 
ที่เกิดจำกเชื้อรำได้ในระดับหนึ่ง	 หำกมีกำรพบต้นที่เป็นโรค	 ให้ถอนและเผำท�ำลำย 
แล้วใช้ปูนขำวหรือสำรเคมีป้องกันเชื้อรำรำดลงดิน

  การเก็บเกี่ยว
	 	 เก็บเกี่ยวมะลิขณะดอกตูม	สีขำวนวล	วิธีเก็บ	ให้ใช้มือเด็ดตรงก้ำนดอก
ใต้กลีบเลี้ยง	 ควรเก็บดอกตอนเช้ำ	 ถ้ำไม่เก็บดอกจะบำนในช่วงบ่ำย	 ท�ำให้ยำกต่อกำร 
เก็บดอกตูมที่ต้องกำร	 เนื่องจำกดอกจะบดบังกัน	 รำคำดอกมะลิจะข้ึนอยู่กับฤดูกำล	 
ในกำรซื้อขำยตำมท้องตลำด	มีหน่วยวัดเรียกว่ำ	“ลิตร”	(1	ลิตร	เทำ่กับ	7	ขีด)
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เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพให้มะลิออกดอกในฤดูหนาว 
และการใช้สารเร่งให้มะลิเปิดตาดอก 
 1. การเพิ่มผลผลิตมะลิในฤดูหนาว	 ถ้ำต้องกำรให้มะลิออกดอกในช่วงฤดูหนำว	
เนื่องจำกรำคำสูง	ด�ำเนินกำรดังนี	้
	 	 1.1	 ตัดแต่งกิ่งทันทีหลังจำกเก็บเกี่ยวดอกชุดสุดทำ้ยของฤดูฝน	ประมำณเดือน
กันยำยน–ตุลำคม	เพื่อให้แตกยอดอ่อน	และเพิ่มกิ่งแขนงย่อย
	 	 1.2	 ใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมี	 สูตร	 15-15-15	 สลับกับสูตร	 12-24-12	 ในอัตรำ	 
50	กรัมต่อต้น	ทุก	2	สัปดำห์
	 	 1.3	 พ่นสำรเร่งดอก	 โดยใช้ไธโอยูเรีย	 200	 กรัม	 ผสมน�้ำ	 20	 ลิตร	 หรือสำร
โพแทสเซยีมไนเตรทเข้มข้น	500	กรมั	ต่อน�ำ้	20	ลติร	เพ่ือท�ำลำยกำรพกัตวัและท�ำให้ออกดอก
	 	 1.4	 ให้น�้ำอยำ่งสม�่ำเสมอ	ถ้ำขำดน�้ำในช่วงนี้จะท�ำให้ดอกลดน้อยลงอย่ำงมำก	
	 	 1.5	 ใช้วัสดุคลุมดิน	ได้แก	่อินทรียวัตถุตำ่งๆ	หรือแผ่นพลำสติกสีด�ำ	เพื่อรักษำ
อุณหภูมิและควำมชื้น
 2. การเพิม่ผลผลติโดยใช้สารและฮอร์โมนเร่งดอก	เป็นกำรเร่งให้มะลเิปิดตำดอก	 
เพื่อให้ออกดอกจ�ำนวนมำก	 ซึ่งเกษตรกรแต่ละพ้ืนที่จะมีเทคนิคกำรใช้ปุ๋ยน�้ำหมักชีวภำพ	 
หรอืฮอร์โมนเร่งดอกทีแ่ตกต่ำงกนัไป	เช่น	สตูรทีก่ลุม่งำนอำรกัขำพชื	ส�ำนกังำนเกษตรจังหวัด
นครปฐมแนะน�ำ	ได้แก่
	 	 2.1	 สูตรน�้ำหมักที่ใช้รกหมู	เป็นส่วนประกอบ	ดังนี้
   •	รกหมู	1	ส่วน
   •	น�้ำเปล่ำ	1	ส่วน
   •	น�้ำตำลทรำย	10	เปอร์เซ็นต์	ของน�้ำหนัก
   •	จุลินทรีย์	1	ส่วน
	 	 	 ใช้ส่วนผสมหมักในภำชนะที่ทนต่อควำมเป็นกรด	 ในช่วง	 7	 วันแรก 
ให้คนส่วนผสมทุกวันเนื่องจำกรกหมูจะพองตัว	 หลังจำกนั้นหมักทิ้งไว้	 ประมำณ	 42	 วัน	 
จึงน�ำไปใช้ได	้โดยใช้ส่วนผสม	น�้ำหมัก	1	ส่วน	ต่อน�้ำ	100	ส่วน	น�ำไปฉีดพ่นหรือรำดลงดิน
	 	 2.2	 สูตรฮอร์โมนไข่	มีส่วนผสม	ดังนี้
   •	ไข่ไก่เบอร	์0	จ�ำนวน	10	ฟอง	(เอำแต่น�้ำและไข่แดงตีให้เข้ำกัน)
   •	นมข้นหวำน	1	กล่อง
   •	น�้ำเปล่ำ	1	กระป๋องนม
   •	ยำคูลท์	(จุลินทรีย์)	จ�ำนวน	1	ขวด
	 	 	 น�ำส่วนผสมคนให้เข้ำกัน	 บรรจุในภำชนะขวด	 1	 ลิตร	 ระยะ	 7	 วันแรก 
ให้เขย่ำขวดทุกวัน	 หลังจำกนั้นหมักทิ้งไว้	 21	 วัน	 จึงน�ำไปใช้	 อัตรำส่วน	 2	 ช้อนโต๊ะ	 
ต่อน�้ำ	20	ลิตร	ส�ำหรับฉีดพ่น
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คริสต์มาส

 คริสต์มาส	 เป็นไม้พุ่มเนื้ออ่อน	 สูง	 1-3	 เมตร	 ใบคล้ำยรูปไข่ปลำยแหลม	 ขอบใบหยัก	 
ดอกสเีหลอืงออกเป็นช่อทีย่อด	บำนในช่วงเดอืนธนัวำคม	โดยมีดอกเพศผูแ้ละเพศเมยีอยูบ่นช่อเดยีวกนั	
มีลักษณะเด่น	คือ	เมื่อถึงช่วงฤดูหนำวที่มีอำกำศหนำวเย็น	และแสงน้อยกวำ่	11	ชั่วโมง	(ประมำณ
ปลำยเดอืนตลุำคม)	ส่วนของใบประดบัจะเปล่ียนสีจำกสีเขยีวเป็นสแีดงสด	สชีมพ	ูสีขำว	หรอืสเีหลอืง	
ข้ึนกบัพนัธุ	์ส่วนใบล่ำงจะมสีีเขยีว	และเมือ่ถงึปลำยเดอืนมนีำคมปีถดัไป	ใบประดบัจะกลบัเป็นสเีขยีว
เหมือนเดิม	 ซึ่งช่วงเวลำท่ีใบประดับเปลี่ยนเป็นสีแดงจัด	 หรือสีสดใสตรงกับตรุษฝรั่งหรือคริสต์มำส	 
จงึเรยีกกนัว่ำต้นหรอืดอกครสิต์มำส	นยิมปลกูเป็นไม้กระถำงตกแต่งประดบับ้ำน	ห้ำงร้ำน	โดยเฉพำะ
ในเทศกำลคริสต์มำส

 
	 คริสต์มำสเป็นพรรณไม้ที่ชอบแสงแดดกึ่งร่ม	 ชอบอำกำศเย็นแต่ไม่หนำวจัด	 ปลูกได้ดี 
ในดินร่วนปนทรำย	 มีสภำพควำมเป็นกรดเล็กน้อยถึงปำนกลำง	 (pH	 6-7)	 แหล่งผลิตที่ส�ำคัญ	 
ได้แก่	อ�ำเภอภูเรือ	จังหวัดเลย

 
	 พันธุ์แบ่งตำมลักษณะสีของกลีบเลี้ยง	ได้แก	่สีแดง	สีเหลือง	และสีชมพู	นิยมขยำยพันธุ์
โดยกำรตัดกิ่งช�ำในวัสดุเพำะช�ำที่เหมำะสม	ระบำยน�้ำดีและปรำศจำกเชื้อโรค	 เช่น	ทรำย	แกลบด�ำ	 
พีทมอส	เพอร์ไลท์	เป็นต้น

 

  วสัดปุลกู ใช้วสัดทุีห่ำง่ำยในท้องถิน่ทีม่คีวำมร่วนโปร่ง	น�ำ้หนกัเบำ	ดดูซบัควำมชืน้ 
	 	 ระบำยน�้ำและถ่ำยเทอำกำศได้ดี	 เช่น	 ดินร่วน	 แกลบดิบ	 แกลบเผำ	 ผสมดินกับแกลบ 
ในอัตรำ	 2:3	 ให้เข้ำกัน	 จำกนั้นน�ำวัสดุปลูกไปอบฆ่ำเชื้อสำเหตุโรคในดินโดยใช้ปุ๋ยยูเรียและปูนขำว 
ในอัตรำส่วน	 ยูเรีย	 20	 กรัม	 ผสมกับปูนขำว	 200	 กรัม	 ต่อวัสดุปลูกที่มีปริมำตร	 1	 ลูกบำศก์ฟุต	 
คลุกเคล้ำส่วนผสมตำ่งๆ	ให้เขำ้กันแล้วรดน�้ำให้ชุ่มพอประมำณ	คลุมพลำสติกไว	้7	วัน	หลังจำกนั้น
เปิดพลำสตกิออก	ทิง้ไว้อกี	2-3	วนั	เพือ่ให้แก๊สท่ีเกดิขึน้ระเหยให้หมด	จำกนัน้ใส่เชือ้รำไตรโคเดอร์มำ 
ในกองวัสดุปลูกคลุกเคล้ำให้เข้ำกัน	 โดยใช้เชื้อรำไตรโคเดอร์มำสำมำรถใช้ได้ทั้งรูปแบบเชื้อสด 
และเชื้อส�ำเร็จรูป	ดังนี้
  1. รูปแบบเชื้อสด
	 	 	 1.1	 ผสมกับวัสดุปลูก	โดยใช้เชื้อสดที่ผสมแล้ว	(เชื้อสด	1	ส่วน	:	ร�ำละเอียด	 
4	ส่วน	:	ปุ๋ยหมัก	100	ส่วน)	ผสมลงในวัสดุปลูกอัตรำ	1:4

การเลือกพื้นที่ปลูก

การเตรียมพันธุ์

การปลูกและดูแลรักษา
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  การให้น�า้ ควรให้น�ำ้อย่ำงสม�ำ่เสมอ	ให้มีควำมชืน้พอเหมำะ	แต่ไม่แฉะ	ไม่ควรรดน�ำ้ 
	 	 ให้โดนใบ	เพรำะน�้ำจะขังบนใบอ่อน	ท�ำให้ยอดเนำ่ได้

  การให้ปุ๋ย ระยะแรกให้ปุ๋ยเคมีสูตร	 15-15-15	 อัตรำ	 1/2	 ช้อนชำต่อกระถำง	 
	 	 ให้สปัดำห์ละ	1	คร้ัง	ระยะใบเร่ิมเปลีย่นส	ีให้ปุ๋ยเคมสีตูร	15-15-15	ผสมปุย๋เคมสีตูร	
0-0-60	อัตรำส่วน	3:1	อัตรำ	1/2	ช้อนชำต่อกระถำง	สัปดำห์ละ	1	ครั้ง	หมั่นพรวนดินใส่ปุ๋ยอินทรีย์
หรือปุ๋ยคอกบ�ำรุงต้นเดือนละครั้ง	โดยใช้วิธีฝังกลบ	จะช่วยเร่งให้ใบเปลี่ยนสีได้ดีกว่ำวิธีอื่น

  การเดด็ยอด เพือ่ให้ได้ทรงพุม่ทีม่ขีนำดใหญ่สวยงำม	ครัง้แรกหลงัปลกู	2	สัปดำห์	 
	 	 ครั้งที่	2	และ	3	ในอีกทุกๆ	4	สัปดำห์

  การให้แสง กำรปลูกและดูแลต้นคริสต์มำส	ให้มีใบสีแดงสดอยู่ได้นำน	แนะน�ำให ้
	 	 ปลูกในที่มีแสงแดดกึ่งร่ม	ไม่ควรปลูกกลำงแจ้ง	เพรำะจะท�ำให้ใบไม่เปลี่ยนส	ี

  การป้องกันก�จัดศัตรูพืช 
	 	 กำรส�ำรวจและกำรปฏิบัติเพื่อป้องกันก�ำจัดศัตรูคริสมำส
	 	 1.	 หำกพบต้นคริสมำสเป็นโรคเน่ำ-โคนเน่ำ	 5	 ต้นต่อกำรสุ่ม	 100	 ต้น	 ให้พ่น	 
อำลีเอท	(fosetyl-aluminium	80%	WP)	อัตรำ	50	กรัมต่อน�้ำ	20	ลิตร
	 	 2.	 หำกพบแมลงหวี่ขำว	10	ต้นต่อกำรสุ่ม	100	ต้น	หรือแมลงหวี่ขำว	เฉลี่ย	3	ตัว 
ต่อกับดักกำวเหนียว	 (5	 กับดักต่อโรงเรือน)	 ให้พ่นสำรเคมี	 2	 คร้ัง	 buprofezin	 40%	 SC	 
อัตรำ	15	มิลลิลิตร	ต่อน�้ำ	20	ลิตร	หรือ	spiromesifen	24%	SC	อัตรำ	15	มิลลิลิตร	ต่อน�้ำ	20	ลิตร	
เลือกใช้สำรเคมีชนิดใดชนิดหนึ่ง	โดยพ่นทันทีในครั้งแรก	และเว้นระยะ	7	วัน	จึงพ่นครั้งที	่2

เทคโนโลยกีารบงัคบัให้ครสิต์มาสมใีบประดบัสแีดงหรอืสีสดใสตรงกบัช่วงเทศกาล
	 ช่วงเดือนตุลำคม	พรำงแสงให้มืดระหว่ำงเวลำ	17.00–08.00	น.	หลังจำกนั้น	
40	วัน	ปล่อยให้ได้รับแสงตำมปกติ	ให้น�้ำ	ปุ๋ย	รวมทั้งสภำพอำกำศที่เย็น	จะท�ำให้ใบประดับ
เปลี่ยนสีช่วงเดือนธันวำคม
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	 	 	 1.2	 ใช้ฉดีพ่นหรอืรำดดนิ	โดยใช้เชือ้สด	1	ถุง	(ครึง่กิโลกรมั)	ผสมน�ำ้	30-100	ลติร	 
กรองเอำเฉพำะส่วนที่เป็นน�้ำมำใช้
  2. เชื้อส�เร็จรูป	ใส่ตำมอัตรำแนะน�ำข้ำงขวด
	 	 	 คลุกเคล้ำเชือ้รำไตรโคเดอร์มำกบัวสัดปุลกูให้เข้ำกัน	รอให้แห้ง	น�ำก่ิงช�ำมำปลกู	
จำกนั้นทุก	15-30	วัน	รดด้วยเชื้อรำไตรโคเดอร์มำ
  การวางถุงเพาะช�	 ควรวำงให้สูงจำกพื้นประมำณ	 75	 เซนติเมตร	 หรือใช้ 
กระถำงคว�่ำและวำงถุงเพำะช�ำบนกระถำง	เพื่อหลีกเลี่ยงกำรติดเชื้อทำงดิน
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เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ไม้กระถาง

 ไม้กระถาง	หมำยถงึ	กำรน�ำพรรณไม้บำงชนดิมำปลกูลงในกระถำง	หรอืภำชนะ
สวยงำม	เพื่อใช้เป็นไม้ประดับตกแต่งอำคำรสถำนที่ที่มีพื้นที่จ�ำกัด	และสำมำรถเคลื่อนย้ำย
ไปประดับในสถำนที่ต่ำงๆ	ได้ง่ำย	สะดวกในกำรดูแลรักษำ	และโยกยำ้ยสับเปลี่ยนพรรณไม้
ได้ตำมควำมพอใจ

 
 แบ่งได้ดังนี้
 1. ไม้กระถางในร่ม เช่น	ว่ำนต่ำงๆ	บอน	เฟิน	สำวน้อยประแป้ง	แก้วกำญจนำ
พลูด่ำง	 เดหลี	 วำสนำ	 ก�ำมะหยี่	 หมำกผู้หมำกเมีย	 กล็อกซีเนีย	 อำฟริกันไวโอเลท	 ฯลฯ	 
พรรณไม้เหลำ่นี้ต้องกำรแสงแดดเพียง	20–40%
 2. ไม้กระถางกลางแจ้ง เช่น	 โป๊ยเซียน	 เบญจมำศ	 กุหลำบ	 โกสน	 ชวนชม	 
เฟื่องฟ้ำ	วำ่นสี่ทิศ	คริสต์มำส	ดำวเรือง	มะลิ	เป็นต้น	เป็นกลุ่มไม้ที่ชอบแสงแดด	โดยจะต้อง
ได้รับแสงแดดมำกกว่ำ	50%	ขึ้นไป
 การเลือกกระถาง 
	 เลือกกระถำงที่มีรูเพียงพอส�ำหรับกำรระบำยน�้ำ	 เน่ืองจำกกำรระบำยน�้ำ 
ที่ไม่ดีเป็นสำเหตุให้เกิดอำกำรรำกเน่ำ	 และต้นไม่สำมำรถเจริญเติบโตได้ดี	 กระถำงที่ท�ำ 
จำกพลำสติก	ไฟเบอร์	หรือเรซิ่นจะเก็บควำมชื้นได้น้อยกว่ำกระถำงดินเผำ

 
	 วสัดปุลกูควรมลีกัษณะร่วนโปร่ง	อุม้น�ำ้	หรอืเก็บควำมชืน้ได้ด	ีสำมำรถระบำยน�ำ้	
และถำ่ยเทอำกำศได้ด	ี	โดยอำจใช้ดินธรรมชำติผสมกับวัสดุต่ำงๆ	เช่น	อินทรีย์วัตถุ	ปุ๋ยคอก	
และอืน่ๆ	เช่น	ทรำย	อฐิป่น	และถ่ำนป่น	หรอือำจซือ้มำจำกแหล่งขำย	เช่น	Garden	Center	
ซึง่วสัดทุีม่นี�ำ้หนกัเบำ	เช่น	พทีมอส	เวอร์มคิไูลท์	หรืออินทรียวตัถทุีย่่อยสลำย	เหมำะส�ำหรบั 
กำรปลูกไม้อวบน�้ำ	 เช่น	 แคคตัส	 	 ไม้บำงชนิดอำจต้องมีกำรผสมวัสดุปลูกตำมสูตร	 และ 
หำกต้องกำรลดกำรดูแลไม้กระถำง	 แนะน�ำให้ปุ๋ยละลำยช้ำและใส่โพลิเมอร์เก็บควำมช้ืน	 
ไม่ใช้วัสดุปลูกจำกสนำมหรือสวนที่มีเมล็ดวัชพืช	เมล็ดพืช	แมลงและเชื้อน�ำโรค

การแบ่งกลุ่มไม้กระถางตามลักษณะความต้องการแสง

การเลือกวัสดุปลูก

เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ 25



  
	 พิจำรณำให้เหมำะกับสภำพพื้นที่	สภำพอำกำศและระยะเวลำ
ที่ได้รับแสง	ไม่ควรปลูกต้นไม้ที่ต้องกำรสภำพแวดล้อมตำ่งกันในบริเวณเดียวกัน	

 

  การปลูก
   •	 เตรยีมกระถำงให้เหมำะสมกบัขนำดของต้นไม้		ใส่เศษกระเบือ้งรอง
หลุมกระถำง	เพื่อป้องกันวัสดุปลูกออกมำจำกกระถำง	แต่ให้น�้ำระบำยผ่ำนได้สะดวก	
   •	 ใส่ดินหรือวัสดุปลูกลงในกระถำง	
   •	 น�ำไม้กระถำงออกจำกภำชนะเดิม	 โดยรดน�้ำต้นไม้ในกระถำงเดิม	 
1	ช่ัวโมงก่อนถอดภำชนะ	เพือ่ให้สำมำรถถอดรำกต้นไม้ออกมำเป็นตุม้ก้อนดนิ	ป้องกันควำม
เสียหำยจำกกำรช็อกของต้นไม้	 ไม่ควรดึงหรือถอนต้นไม้ออกจำกกระถำง	 หำกรำกต้นไม้ 
มีจ�ำนวนมำกบริเวณตุ้มดิน	ให้ตัดแต่งรำกฝอยออกพอสมควร	วำงต้นไม้และกลบวัสดุปลูก 
โดยปลูกให้ต�่ำกว่ำขอบกระถำงประมำณ	 1	 นิ้ว	 กดดินเล็กน้อย	 เพื่อไล่โพรงอำกำศ 
และให้ดินสัมผัสรำกพืชได้กระชับขึ้น	รดน�้ำหลังปลูก	

  การให้น�้า พิจำรณำตำมฤดูกำล	 ควำมชื้นของดิน	 และขนำดของไม	้ 
	 	 ไม้แขวนและไม้กระถำงขนำดเล็กต้องให้น�้ำ	2	ครั้งต่อวัน	ช่วงเช้ำและเย็น	 
ไม้กระถำงขนำดใหญ่ให้น�้ำวันละครั้ง	 โดยรดน�้ำจนกระทั่งน�้ำระบำยออกจำกรูกระถำง	 
รดเฉพำะที่โคนต้น	 ไม่รดท่ีใบหรือดอก	 หรือต้องปล่อยให้ใบแห้งก่อนค�่ำ	 เพื่อป้องกัน 
กำรเกิดโรค	 ไม่วำงกระถำงแช่ในน�้ำ	 เน่ืองจำกจะเป็นสำเหตุให้เกิดโรครำกเน่ำและตำยได	้ 
และหำกใช้จำนรอง	ให้เทน�้ำที่ค้ำงในจำนรองออกทุกครั้ง	

  การให้ปุ ๋ย ต้นไม้ท่ีปลูกในกระถำงต้องกำรปุ ๋ยมำกกว่ำต้นไม้ที่ปลูก 
	 	 ในดิน	 ยิ่งให้น�้ำมำกเท่ำไรก็ยิ่งเป็นกำรชะปุ๋ยและธำตุอำหำรออกไปมำก
เท่ำนั้น	 โดยทั่วไปมักใช้ปุ๋ยไนโตรเจน	 เช่น	 ยูเรีย	 (46-0-0)	 โดยใส่หลังจำกปลูกประมำณ	 
3–7	 วัน	 และครั้งต่อไปใส่สัปดำห์ละครั้ง	 เพื่อเร่งกำรเจริญเติบโต	 ควรรดน�้ำตำมหลังกำรให้ปุ๋ย 
เสมอ	 เพรำะน�้ำจะเป็นตัวละลำยให้พืชดูดน�ำไปใช้ได้สะดวก	กำรให้ปุ๋ยไม้กระถำงประดับ
ในอำคำร	 ไม่ควรใส่มำกเหมือนไม้กลำงแจ้ง	 จะท�ำให้พืชยืดล�ำต้นเร็ว	 และอ่อนแอ	 ไม่ทน
ต่อโรคแมลง	 ควรใส่ปุ๋ยในระยะที่น�ำไม้ออกมำพักฟื้นภำยนอกอำคำร	 อำจเป็นปุ๋ยเม็ดสูตร
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การปลูกและการดูแลรักษา

การเลือกต้นไม้
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เสมอ	เช่น	15-15-15	ใส่ทำงดิน	ร่วมกับกำรใช้ปุ๋ยน�้ำสูตรไนโตรเจนสูง	เช่น	21-13-13	ฉีด
พ่นทำงใบสปัดำห์ละครัง้	เมือ่เหน็ว่ำต้นไม้เริม่ฟ้ืนตวัดขีึน้	ควรงดปุย๋ทำงใบ	ให้เฉพำะปุย๋เมด็
ทำงดินอย่ำงเดียว	กำรใส่ปุ๋ยละลำยช้ำ	เป็นอีกทำงเลือกหนึ่งในกำรปลูกไม้กระถำง	ซึ่งอำจ
จะให้	2	สัปดำห์ต่อครั้ง

  การปลิดยอด เป็นสิ่งจ�ำเป็นเพื่อให้ต้นสำมำรถผลิตดอกได้ในปริมำณ 
	 	 มำกขึ้น	โดยตัดแต่งกิ่งออกประมำณ	1	ใน	3	ส่วน	ต้นจะดูอิดโรยประมำณ	
1	สัปดำห์	หลังจำกนั้นจะออกตำดอกเป็นจ�ำนวนมำกและบำนในเวลำต่อมำ	ต้นไม้บำงชนิด 
ไม่ต้องปลิดยอด	 หรือตัดแต่งกิ่ง	 โดยดอกที่มีควำมสมบูรณ์จะบำนคลุมดอกเล็กๆ	 ซึ่งจะ 
เหี่ยวเฉำและแห้งไปในที่สุด

  การป้องกันก�จัดศัตรูพืช
   • แมลงที่พบมำกมี	2	ประเภท	คือ	ประเภทปำกกัด	ได้แก่	ตั๊กแตน	 
หนอนผีเสื้อ	 ด้วง	 ฯลฯ	 ป้องกันก�ำจัดโดย	 จับท�ำลำย	 หรือใช้สำรเคมีตำมค�ำแนะน�ำ 
ข้ำงฉลำก	 และประเภทดูดน�้ำเลี้ยง	 ได้แก่	 เพล้ียแป้ง	 เพลี้ยจั๊กจั่น	 เพลี้ยไฟ	 เพลี้ยอ่อน	 
แมงมุมแดง	เพลี้ยหอย	ฯลฯ	ป้องกันก�ำจัดโดย	ใช้สำรเคมีตำมค�ำแนะน�ำข้ำงฉลำก
   •	 โรคที่พบมำก	 ได้แก่	 โรคโคนเน่ำ	 ป้องกันก�ำจัดโดย	 ท�ำให ้
บริเวณโคนต้นโปร่ง	 มีกำรระบำยอำกำศดี	 มีแสงแดดส่องถึง	 และรักษำผิวหน้ำดินปลูก 
อย่ำให้ชื้นแฉะเกินไป

  การดูแลรักษาโดยทั่วไป เช่น	 ไม่ควรต้ังไม้กระถำงในที่ที่มีลมแรงมำก	 
	 	 หรือตั้งใกล้ที่มีไอร้อนมำก	 ไม้บำงชนิด	 ควรดูแลท�ำควำมสะอำดใบ	 
เพรำะจะท�ำให้ใบสะอำดสวยงำม	และท�ำให้พืชสำมำรถสังเครำะห์แสงได้ดีขึ้นอีกด้วย

เทคโนโลยีวัสดุอุปกรณส์�หรับการปลูกเลี้ยงไม้ดอกไม้ประดับ
	 วัสดุอุปกรณ์ส�ำหรับกำรปลูกเลี้ยงไม้ดอกไม้ประดับมีกำรพัฒนำไปมำก	 เช่น	 
กระถำงต้นไม้ทีม่อีปุกรณ์วดัปรมิำณน�ำ้	ท�ำให้ทรำบปรมิำณน�ำ้ทีค่งอยู่ในกระถำง	และจะเติมน�ำ้
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